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EDICTE

de 20 d’octubre de 2010, sobre acords de la Comissió Territorial d’Urbanisme de 
Tarragona referents al municipi de Poboleda.

Un cop l’Ajuntament de Poboleda ha aportat la documentació esmentada al punt 
2 de l’acord de 4 de febrer de 2010, es publiquen els acords següents:

La Comissió Territorial d’Urbanisme de Tarragona, en les sessions de 4 de febrer 
de 2010 i de 12 de novembre de 2009, va adoptar, els acords següents:

Exp.: 2007 / 028013 / T
Pla d’ordenació urbanística municipal, al terme municipal de Poboleda

Acord de 4 de febrer de 2010

Vista la proposta de la Ponència Tècnica, la Comissió Territorial d’Urbanisme 
de Tarragona acorda:

—1 Donar conformitat al Text refós del Pla d’ordenació urbanística municipal, de 
Poboleda, tramès per l’Ajuntament, en compliment de l’acord d’aprovació definitiva 
de 12 de novembre de 2009 amb el benentès que caldrà donar compliment a les 
prescripcions fixades a la part expositiva d’aquest acord.

—2 Supeditar la publicació d’aquest acord, del d’aprovació definitiva de 12 de 
novembre de 2009 i de les normes urbanístiques corresponents, al Diari Oficial 
de la Generalitat de Catalunya a l’efecte de la seva executivitat immediata, a que 
d’acord amb el punt primer d’aquest acord l’Ajuntament de Poboleda aporti un nou 
document que incorpori les prescripcions fixades en la part expositiva. Un cop 
s’aporti aquesta documentació facultar a la Secretària de la Comissió Territorial 
d’Urbanisme de Tarragona perquè n’ordeni la publicació.

—3 Comunicar-ho a l’Ajuntament.

Acord de 12 de novembre de 2009

Vista la proposta de la Ponència Tècnica, i de conformitat amb les consideracions 
efectuades per aquesta Comissió Territorial d’Urbanisme de Tarragona, s’acorda:

—1 Aprovar definitivament el Pla d’ordenació urbanística municipal, de Poboleda, 
promogut i tramès per l’Ajuntament, suspenent-ne l’executivitat i publicació al Diari 
Oficial de la Generalitat de Catalunya fins que, mitjançant un text refós, que es 
presentarà per triplicat, verificat per l’òrgan que ha atorgat l’aprovació provisional, 
i diligenciat, s’incorporin les prescripcions següents:

1.1 Pel que fa a informes:
1.1.1 Caldrà incorporar les prescripcions dels informes de la Secretaria per a la 

Mobilitat i de la Direcció General de Carreteres del Departament de Política Ter-
ritorial i Obres Públiques; de la Direcció General de Promoció de l’Habitatge, de 
l’Agència Catalana de l’Aigua i del Servei Territorial de Medi Ambient i Habitatge 
del Departament de Medi Ambient i Habitatge; del Departament d’Agricultura, Ali-
mentació i Acció rural; i del Departament de Cultura i Mitjans de Comunicació.

1.1.2 Caldrà sol·licitar els informes de la Direcció General de Xarxes i Infraes-
tructures de Telecomunicacions del Departament de Governació i Administracions 
Públiques, i el de la Direcció General de Prevenció, Extinció d’Incendis i Salvament 
del Departament d’Interior, Relacions Institucionals i Participació i incorporar-ne, 
si escau, les seves prescripcions.

1.2 Pel que fa a la documentació:
1.2.1 Caldrà que tot el document, tant gràfic com normatiu, s’ajusti als codis de 

sistematització del planejament urbanístic de la Direcció General d’Urbanisme.
1.2.2 Pel que fa al grafisme emprat en l’illa de cases formada pel carrer Major, 

carrer nou, la carretera T-702 i el carrer del darrera del carrer Major, no és prou 
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concret i caldria estudiar la casuística d’aquesta illa, amb unes edificacions de grans 
profunditats i alhora de gran riquesa arquitectònica, amb patis laterals en la majoria 
d’elles, per tal que o normativament o gràficament aquestes edificacions quedin 
correctament regulades i protegides. Tal com s’assenyala al plànol annex.

1.2.3 Pel que fa als plànols de qualificació del sòl no urbanitzable, caldrà ampliar 
aquesta protecció al llarg de tot el decurs del Riu al seu pas pel terme municipal de 
Poboleda i a ambdues bandes del mateix, d’acord amb el plànol annex.

1.3 Pel que fa al sòl urbà:
1.3.1 Caldrà afegir en el paràmetre de regulació de la profunditat màxima de 

la clau 1 de nucli antic la condició que aquesta serà com a màxim de 12 metres. 
Així mateix, caldrà establir en aquesta clau, l’obligació de respectar la parcel·lació 
existent i la prohibició d’agrupació de parcel·les que tinguin una façana resultant 
superior a 12 metres.

1.3.2 Caldrà establir en la clau 2 d’eixample antic, l’obligació de respectar la 
parcel·lació existent i la prohibició d’agrupació de parcel·les que tinguin una façana 
resultant superior a 12 metres.

1.3.3 També pel que fa a la regulació del PMU-1, caldrà eliminar el quadre resum 
de superfícies de cessions. Tot i així, sí que caldrà preveure les reserves mínimes 
per a sistemes urbanístics d’espais lliures i d’equipaments comunitaris.

1.3.4 Pel que fa a les dues noves edificacions previstes en el carrer de nova creació 
projectat a partir del carrer del Calvari, a l’alçada de la plaça del Roser, únicament 
s’admetrà la primera d’aquestes, i els terrenys de la segona caldrà classifica’ls de 
sòl no urbanitzable. S’adjunta plànol annex.

1.4 Pel que fa al sòl urbanitzable:
1.4.1 Pel que fa al sector de sòl urbanitzable SUD-1, caldrà fixar normativament 

que el desenvolupament d’aquest sector es farà en dues fases, i sempre supeditant 
l’execució de la segona, a un mínim del 50% d’ocupació de la primera fase.

1.4.2 Pel que fa al sector de sòl urbanitzable SUD-2, càmping, caldrà replante-
jar-se la seva dimensió, atès que pel canvi de classificació i de destinació d’aquests 
terrenys, d’ús de càmping en sòl no urbanitzable, a ús residencial i hoteler en sòl 
urbanitzable, i donada la proximitat immediata del nucli urbà que voreja la finca 
del càmping en 3 dels seus 4 costats, la dimensió es considera excessiva. Per tant, 
es proposa reduir l’àmbit del SUD-2 fins la línia de façana dels finals del carrer 
nou, d’acord amb el plànol annex. Així mateix caldrà qualificar la resta de terrenys 
exclosos de l’àmbit de sòl no urbanitzable, clau “aSNU”.

1.5 Pel que fa al sòl no urbanitzable:
1.5.1 Caldrà definir en el text normatiu una clau que reguli les activitats en sòl 

no urbanitzable dibuixades en els plànols d’ordenació.
1.5.2 Atesa la casuística agrícola del municipi i la tradició vitivinícola dels seus 

terrenys, és necessària una regulació més completa de les construccions en sòl no 
urbanitzable destinades a cellers i bodegues.

1.6 Pel que fa a la normativa:
1.6.1 Pel que fa a la regulació dels sectors de sòl urbanitzable (article 147), caldrà 

eliminar el paràmetre d’alçada reguladora i nombre de plantes, atès que la clau d’or-
denació volumètrica establerta pels sectors ja regula aquest paràmetre. En aquest 
sentit, caldrà eliminar el percentatge de cessió destinat a sistema viari.

1.6.2 Caldrà que el títol sisè de la normativa reculli la regulació de les actuacions 
d’interès públic d’acord amb els articles 47 i 48 del Text refós de la Llei d’urbanisme 
i 47 del seu Reglament.

1.6.3 A l’article 151 de regulació de les tanques, caldrà eliminar el cinquè parà-
graf atesa la contradicció en la regulació amb el següent paràgraf. En aquest mateix 
sentit, caldrà que el sisè paràgraf modifiqui el punt de referència de l’aplicació de 
la distància de separació, que haurà de ser “3 i 2 metres respecte el límit del camí” 
enlloc de respecte “l’eix del camí”.

1.6.4 Caldrà completar l’article 160 de Disposicions generals per a l’edificació 
en sòl no urbanitzable, amb el següent redactat:”Tota nova activitat o edificació 
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en SNU, només s’admetrà en aquells sòls que restin fora de la zona d’inundació, 
de l’avinguda de 500 anys de període de retorn.” “Les activitats amb incidència 
ambiental tipificades a l’annex I, II i III de la Llei 3/1998, de 27 de febrer, de la 
intervenció integral de l’administració ambiental (LIIAA) hauran d’adaptar-se als 
seus condicionants de tramitació d’autorització, llicència o comunicació ambiental, 
d’acord amb el Decret 143/2003, de 10 de juny, de modificació del Decret 136/1999, 
de desplegament de la LIIAA.”

1.6.5 Caldrà completar l’article 161 d’integració en el paisatge, amb el redactat 
següent: “Les construccions o instal·lacions s’adaptaran a la topografia natural del 
terreny, es situaran en els llocs menys exposats visualment, seran adequades a la 
seva condició aïllada i, per tant, caldrà explicitar la previsió i qualitat dels accessos 
i serveis necessaris en funció de l’ús i de l’emplaçament. Altrament es consideren 
no edificables els terrenys del sòl no urbanitzable amb un pendent igual o superior 
al 20% i es prohibeixen les construccions sobre els careners i turons del relleu del 
terreny.”

1.6.6 A la regulació de les casetes d’eines de l’article 162, caldrà eliminar l’obli-
gació de disposar d’una unitat mínima de conreu.

1.6.7 Al punt 3 del mateix article de regulació dels magatzems agrícoles, caldrà 
substituir el redactat de l’apartat “a” pel següent: “Caldrà acreditar una propietat 
mínima de, 1 ha de terres de conreu de regadiu o de 4,5 ha de terres de conreu de 
secà, en una única extensió o bé vinculades registralment”.

1.6.8 A l’apartat “b” d’aquest mateix punt 3, caldrà afegir el següent redactat: 
“Per finques superiors a 1 ha, es permetrà un magatzem de 40 m²: A l’article 170 
de regulació de la Zona de Protecció paisatgística forestal, caldrà afegir en l’apartat 
de regulació d’usos, l’obligació de sol·licitar informe al Departament de Medi Am-
bient i Habitatge en el cas de transformació dels terrenys a activitat agrícola. Així 
mateix, caldrà eliminar el punt 5 d’aquest mateix apartat, i substituir-lo pel següent 
redactat: “No es pot realitzar cap tipus d’edificació que lesioni o desvirtuï la zona 
on es pretengui ubicar i el seu entorn; en qualsevol cas, es requereix un projecte 
constructiu i un estudi d’impacte ambiental per autoritzar qualsevol edificació”.

1.7 Pel que fa a errades materials:
1.7.1 Caldrà esmenar les errades materials detectades en els plànols i el text 

normatiu articulat.

—2 Indicar a l’Ajuntament que el text refós inclourà la totalitat dels documents que 
formen part del document del Pla d’ordenació urbanística municipal de Poboleda 
que hauran de ser modificats en coherència amb les prescripcions fixades en aquest 
acord d’aprovació definitiva.

—3 Indicar, també, a l’Ajuntament que el text refós inclourà el text de les normes 
urbanístiques i els plànols d’ordenació en suport informàtic i en format de tracta-
ment de textos, en compliment del Reglament de la Llei d’urbanisme, aprovat pel 
Decret 305/2006, de 18 de juliol, i de l’Ordre PTO/343/2005, de 27 de juliol, per la 
qual s’estableixen els requeriments tècnics de la presentació, en suport informàtic, 
de les normes urbanístiques de les figures de planejament urbanístic als òrgans de 
la Generalitat de Catalunya competents per a la seva aprovació definitiva.

—4 Manifestar que el document de Pla d’ordenació urbanística municipal de 
Poboleda ha estat sotmès al tràmit ambiental preceptiu previst a l’article 115 del 
Reglament de la Llei d’urbanisme, aprovat pel Decret 305/2006, de 18 de juliol, la 
qual cosa ha estat considerada prèvia la seva resolució definitiva.

—5 Comunicar-ho a l’Ajuntament.

Contra aquests acords, que es refereixen a una disposició administrativa de 
caràcter general, es pot interposar recurs contenciós administratiu davant la Sala 
Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya en el 
termini de dos mesos a comptar des de l’endemà de la seva notificació o publicació 
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al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, de conformitat amb el que pre-
veu l’article 107.3 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les 
administracions públiques i del procediment administratiu comú, i els articles 10, 
25 i 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa 
administrativa, sense perjudici que els particulars puguin interposar qualsevol 
altre recurs que considerin procedent, i de la possibilitat que tenen els ajuntaments 
i altres administracions públiques de formular el requeriment previ que preveu 
l’article 44 de la 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa 
administrativa.

En el cas de formular requeriment, aquest s’entendrà rebutjat si, dins el mes se-
güent a la recepció, no és contestat. En aquest supòsit, el termini de dos mesos per 
a la interposició del recurs contenciós administratiu es comptarà des de l’endemà 
d’aquell en què es rep la comunicació de l’acord exprés o d’aquell en què s’entén 
rebutjat presumptament.

L’expedient restarà, per a la consulta i la informació que preveu l’article 107 el 
Decret legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei d’ur-
banisme, i a l’arxiu de planejament del Servei Territorial d’Urbanisme de Tarragona, 
carrer Anselm Clavé, 1 ‘Casa Gasset’.

Tarragona, 20 d’octubre de 2010

NATÀLIA HIDALGO GARCIA

Secretària de la Comissió Territorial d’Urbanisme de Tarragona
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ANNEX

Normes urbanístiques de Pla d’ordenació urbanística municipal de Poboleda.
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